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V urdumuzu Ve Halkımızı Müdafaa Edecek töreninde birer söylev verdiler. 
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• üç ekip üzerinde iıledi ğ. 

taktirrle 300 bin maske çı 
karacaktır 

Ankara. 1 lA A.) - Cu· İsmet lnönü Refık Soy 

rnurbaıkanı Atatürk Kamu damın söylevine verdiği kar· 

şılıkta ~az maskesinin bu t•yın betinci intihap devre· 

•inin birinci yıl toplanluı

nı aıağıdaki ıöylcvle açm 
ıılardır: 

Ulus!\! kültür için pek lü· 

-;umlu olduğu gıbi arım•h sal 

ilgiler bakımından da yüksek 

değeri belli olan ra ·lyo iş · 

ıne önem verme niz ço1
{ ye 

rinde olur. 

günkü ehemmiyetine işaret 
eylem "ş ve bunun bir silah t"!, ır;;ı:l§a 

Büyük milletin yüce Ve· 
kılleri, Kamutayın beıtnd 
devrt>ı ' ni açarl<en sizlere 
derin saygılarımı sunarım. 

Kamutay arsıulusal durun.un 

çok önemli bir zam:tnında 

ça 'ıımıya Laılıyor. lliıdiıeler 
Türk milletine ılti ehemmi· 
yetli dü•tuı u yeniden hatır· 

!atıyor. Yurdumuzu ve ha 

klarımızı müdafaa edecek 
kuvvette olmak ıulhu koru 

yacak ar11uluıal çalııma bi. 

rliğine önem vermek sulhun 
bozulmuş 0

1 ml51ndan iıtirap 

duymamak mümkün deiil. 
ller halde bu günkü ağır ih

tili.flarrn ortadan ka kması 

nıedeni inıanlığın başlıca di 
le.ği o 1 malıdır. Biz.im sulh 

ul1<üsü•1e ne kadar bağlı ol· 
duğumuzu bu ülkünün güve· 
nlik altına a'mmaaındeki 
dileğimizin ne kadar esaslı 
bulunduğunu izaha lüzum 
törmüyorum. Bu hususta 
çalııan uluslar so~ye.tesinin 

tecrübelerden iılifade ederek 
Perensip!erini tekamül ettir· 

nıesi ve sulhu koruma ku· 

dretini artırması samimi ar· 

zumuzdur. 

Sa)ın ukadatlar, iç idare 

teıkilatımızı yurdun doiu 

bölgelerinden baılıyarak 
Reniıletmek ihtiyacını duy· 
rnaktayız. Yeniden ıkı genel 
iıpektörlük ve yeniden bazı 
vilayetlerin kurulması da lü 

Zlimlu görü1mektedir.iu arada 

D!rsim bölgesinde esaslı bir 

iılahat programının tatbiki de 

dü,üaülınüıtür. Vi ayetlerimi· 

zin devamlı teftiıini ve 

müşterek itlerinin bir elden 
takibini kollıyan genel bpe· 

ktörlerden çok faydalar be
kliyoruz. 

Doğu vilayetlerimizin belli 
baılı ihtiyecı, orta veya 

bata iller:imize demir 

Yollarla bağlanrr. aklır. Şar· 

ka ilerliyen iki ana demir 

Yolunun hızla biliri'mes ni 
Ve bunları bir birine bAğlı· 

Yacak yol'ar öıüğüne 'imdi 

den baılanmasmı lüzumlu 
IÖ.Vyoruz. 

Ulu Önderimiz Kamal Atatürk 
lran-Türkiye transit yolu 

nun teıkilitlanmaaı özen 
bitirilmelidir. Liman ve su 
lama işlerinde acele yapıla 
cak ıeyler vardır. Sağlık sa · 
vaşında yeni icaplara göre 

geniıletil mek zaruretindedir. 
Saydığım bütün bu işleri 

hükumetin kesin bir prog 

ram içinde gütmesini bek· 

liyebiliriz. Üzerinde önemli 

durmak istediğim bir cihe· 
ti de bildirmeliyim: 

Türk üll<esi içınde köy 'e 
re varıncıya kadar küçük 

büyük bütün ıehirlerimizin 
birer genlik ve bayındırlık 

göreyi o1ması önde tllttuğu · 
muz amaçlardandır. Türke 

ev, bark olan her yer sağlı 

ğın, temiz1 iğin, güzelliğin 
modern kültürün öıneği ola

ca~ tır . 

Dev"et kurumları esna 

ıında doğrudan doğruya bu 

işlerle i 1gili o 'an ur ayların 
bu görüı ve düıünüş'e çalıı 
malarmı istiyorum Ura) la 
rın devlet merkezinde top 

lanışı bu ifin sonucu değil, 

batlangıcıdır. 

Bayanlar, baylar: 

Endüstri programımız nor · 

mal giditind dir Bunun'a 

beraber yurdun endüstrileş 
meıine daha çok hız veril

mesi ve yakın Lır çağda 

yeni bir ikinci programa 

batlanması lüzumuna dik 
katmuı uyandırmak istuim. 

Maden itleri yeni bir açıl-
ma devresindedır. Maden 
mühendis'erimizi ıhtiyaca 

yeter ıa i ve değerde yetiş· 

tirmeği öğmek gerektir. 

Kömür havzas;nm rasyonel 

itlemesi için tedbirler ara

mak da lazımdır. Bir de ar

kacfaılar, köylümüzün gf n 
lik düzeyinin yükselmesi 
tedbirlerine daha genit öl · 

çüde özenle devam edece 
ğiz. Aydın aaylavlar, 
kültiir kmavımızı yeni ve 

modren eıaı'ara göre teıkil· 

atlandırmıya durmadan de
vam ed yoruz 

Türk tarih ve dil çahım

aları büyük inanla bekl~ni
len ıııklı vt>rimlerini şimdi · 

den göstermektedır. 

Ulusal musikimizi mo~ren 
teknık içinde yükse'tme ça · 

lışmalarana bu yıl daha çok 
emek verilecektir. 

Sayın arkadaşlar: 
Ma' iyede geçen yı l cesa 

retk "l<fığnıız tetbitlt>rin ne 
kadar yerinde olduRu sabit 

olmuştur Tuz ve şeker fıat 

!arının düşürülmesi halkı l.o 

ıunl etmiş ve oğa' tımı ar· 
tırmıştar. Hu ) ıl baıl(a lrn
nu1at·da da bu ~önden 

tedbirler a " acaksınız. 

Sayım verg sinde ve bina 

kıymell~rinde indırim fayd· 

a 'ı o'acaktır . Anz ı \"(: yapı 

vergilerinin hususi idareleı e 

Önen li devrişi islahaıt rın fa~ ı 

la al- tır V t'rgi indıriı. ı leı ini 
l nıinenfn l<arşılıyabi l n t!· 

ı; i ülke ekonomisi kudretinin 

yülrsekliğint' değerli b r bel 

gedir. 
Ekonomik te§ki' at teknik 

temellu üzer
0

ine yer ' eşerek 
yükseldikçe yurdun verimi 
çok daha ziyade olacaktır. 

Ancak bütün özenlmizi ve· 
rerek vatanın teşkilatlanması 

hızını artırmak gerektir. 

Aıırıulusal ~iyasanın gi· 

diıi ulusal korum araçlarını 

artırmıya da lüzum göster 

mekte , bunun mali çareleri · 

ni dikkath ve isabetli bir 
surette araştırınamzı di'erim . 

Tayare fifolaıımızı vücu 

da getirmek tçin büyük mil · 

letimizin yüce ilgisini heye· 

canla anm3k borcumdur. 

Son asrıulural 

Türk milleti için 

hadise1er 

kudretli 
bir hıwa ordusunun hayati 

önemde tutulma~ma bir da· 
ha ha'lc verdirdi. 

Çok emekl~ kurduğumu7, 

cammızla korumağa and iç

tiğimiz kutsal yurdun 
havadan saldırıılara kartı 

güvenlik altında bulunması 

demek bize saldıracakların 

kendi yurdlarında bizim de 
aynı zararları yapabileceği· 
mize güvenimiz demektir. 

Bu güveni her gün artıracak 

araç bulmak dt:t büyül< Türk 
u'usunun ne göksel bir duy 
guyu kalbinde ta~ıdığını, her 

feadinın vatan için tutuşan 

gözlerinde okumaktayız. 

Havacılanmız bütün ordu 

değil fal.; at hed~t>sin e\ inde 

bulundurmn n gerekli tabii 

hir eşya mahiyetinde gö-

Cumuriyet 
H. P. Kamulay gru~u 

Ankara , 1 (A. A.) - Cu· 
muriyd H. P. Kamull\y gu. 

rubu dün ismet İnönünün 
haşlrnnlığında topl ınmış 

ve nizRmnameye göre, 

yenilenmesi gereken gu· 

rup As Bakanları ve Ar 

Bakan•n başkanl ı ğındal<i iki 

ncı top aııtısında id;ı ı e hey· 

et üyeleri seçilmiştir. 

r. 

. 
ita/yada zelzele 

lstanbu\. 1 (Özel) hal 

yanın cenup şehirlerinde şid· 

detli bir zelzele olmuş, halk 

korku içinde evlerinden dı· 

şaı ı fırlamıştır. Jnsanca za· 
y"at olrııamışhr . 

Kıynıetli pul 
İ E-ta nbul. 1 (Özel) Lon-

drada bir pul meraklıs nda 

bulunan eski bir İngiltere 
posta puluna yedi bin beş 

yüz dolar verilmiştir . 

VP donanına:nız g ibi vatanı 

korumaya anık kn~raman 

lardır. 

Büyük mı llet bu rnyak 
evlat 'a rile kendini mutlu 
sayabilir. 

Sevg li arkadaşlaram: 

İşl e rimiz çoktur, genitlir, 

önemli :.Hr. fa~at başarılaca-

ğına sarsılnıaı. güvenim var 

dır. Çünkü Kamutay vatan· 
severliğin, çalışkanlığın, ted-

b irde isabetin ideal örneği 

d ir. Ksmutay yurdun ko . 

runması , onun bayındırlığı 

için en yüksek ulusal ilham 

ve kudret kaynağıdır. 

Kamal Atatürk 

1 uşbalrnn hm< t J 1161111 

rülmesi lazımgeldiğini EÖY· 

lem iştir. 

İçişleri 
Balanının ç;y şöleni 
Ankara, 1 (A.A ) - iç 

i~leri Bakam Şükrü Kaya 

Cumuriyel bayramında va · 
zife alan l<ara ve İstanbul 
polis teşkilatı memup'arına 

dün bir çay vermi~tir . 

Amerika 
Cumurbaşkammn diyevi 

Cenevre, 1 (A .A .) Bir· 
le§ik Ameril<a Cumurbaıka· 

nı gazetecllere: 
.. Amerikanın bugünl<ü 

anlaşmazlığa müdahale et

miyeceği" ni söylemittir. 

10,000 
Kişi evsiz 

İştanLu 1 , 1 (Ö7el) Ma-

le7ya adalarında bir kasırga 

dan l> ı r kasırgadan tııonra 

evsiz kalanların saym 1 O 
bindir Ölenler a -zdar. 

Tokyoya 
(f çi Gönderiyoruz 

Ankara, 3 l lô:ell Tok 

yoda tesis edeceğimiz elçili · 

ğe eski Tahran elçisi sayla. 

vlarımızdan Hüsrevin tayin 

edıleceği söyleniyor. 

-·-
c :nde Felaket , 

htanbul , 1 !Özeli - Şa. 
nghJydan gelen haber'ere 
göre bir lrn ırga yü2ünd( n 

2000 kişi yıkılan ankaz al
tında kalmıştır . 



SAYFA 2 

Prağmatzirn 

ASRİ EG·r 
ııöğrensel 

ahlaksızlık 
ahlak an 
doğar! ••. 

YAZAN: 

SELAHATTİN BASKAN 
I 

Son asra kndar uydamsel 

( telkinı) ahlak ile feci· 

ye tolemek usu' ü devam et• 
mtşti. O zamanlara ait ah 
l akı düsturlar, ananeler, mu 

hit mektep, ve aile inzibat 

1arı pedağojinin (çocuk ter· 
biyesinin) erginleımediği de· 

virlerde hüküm süren bu 

esaslar ahlakı çerçeve1emif 
ve telkını 7.ecri kaide

ler ah akın hududunu clz 

mişti, evela ahlak nedir? İn 
celeyelim; 

İıuiyakla rımızm neticesi 

mi. yoksa ü\küsümü~ t gayeıi) 
Şuna kısaca şu cevabı veri· 

riz Yukarıdaki müessirlere 

göre ne bir netice ve ne de 
bir ülküdür . Bizatihi ahlak
sızlıktır. Formalite (şekilpe 
restlık) yapmak demektir. 

Çünkü; zihni vetireler, 
arada krakter kıymetlerini 

tanımayan yalnız jenetik 
(Tekevvüni) bir değermiş gi

bi telakki edilen ah akın 
geçmiş asırlar içinde faydalı 
olduğunu bir an ıçin kabul 

etmenin bu günkü müsbet 
i l imlı~r karşusunda imklm 

olamaz. 

Ahlakın talim i le teessüs et. 

meyeceğini anlamayan yok· 
tur. Nefsin terbiyesi yolun

da itikafların bedeni riya · 

Z'!tlerin bu ışle alakası oldu 
ğuna inanacak kadar gönül 

s ıflığı gösterecek de kalma 
mı§lır Bıliyoruz ki; ahlak 

hakkında en sosyal f ıkirleri 

verc:n islamiyettir. [ 11 Fakat 
bunlaran hepsinin birer tarif 

ve nazariye halınden çıkama

dığını ve bu flklr'er!n tahak· 

koku için yapılan tesir 'erin 

insiyaklarımızı tasfiye etmek 

değil muvakkat bir zaman için 

zecren sevk ve idare ettiği 
bir çok örneklerle anlaşıl

mıştır Çünl<ü; yukarıda sö 

yledığim ahlak ve onun şa · 

rtları ele alınmamış, ahlak 
işlemeye değil, yapmağa 

ıi\yret edilmiş ve sonucda 

bu ahlak sistemi ahlaksazlı 

ğı doğuran olmuıtur, 

Hosonun iddia ettiği gibi 

ne tabiRta intibak ve ne de 

ğ" enlere an bir ııuretde izah 
edersc:k, ç ocuğuı . azim ve 

ta l<cı tım lenerjisınlj anlatmak 
üzere olduğumuz t y istika

metine tevcih ve onu hazım 

ve t n1sll edebileceğine emin 

olabiliriz " Diyor 

Entere hakkında bir çok 

karııılaomalar olnıuıtur. Zor 
la çabştırmaıar cehit ne ka 
dar kusurlu ıse yalnız ente· 

reye dctyanmnk da ocuİ< 

için o kadar kötüdür . Birin 

cide zihni vetirat malu1dur. 
Çünkü c ehit melekatı az, 

çok hırpalar İkincide zarar 
lıdır. Zira alakayı temin iç· 

ın kullandığımız vasıtalar 

veyd söylediğimiz hikayeler 
çucu j u ona vermek istedıği
miz ıstıkametden ayırır. Ha 

yale sürükler, sonöcda birin 

ci kadar zararlı olur. Şu 

halde Çan Dövi müsbet 
sonuçlar e lde etmek için en· 
tereyi iradeye bağlamak ve 
şeeniyetleri hadıselerl ene 

mize mutabık düşürmek ge 

rekliğini kabul ediyor 

Enterenin daima bir şeye 
bağl ı olduğuna §Üphe edile. 

mez. Ressam fırçalari l e, re 

nklerıle enteresandır. 20 ra· 

ilamı mücerrettir Fakat eı
yaya tatbik edılince enlere 
san olur. Bununla beraber 

enlere, şeeniyetlerin içinde 

değ ı l enemizde yaşar. Şu 

halde: 

Ahlakı pisikoloji de ene · 

mız ile şeniyetler arasında j 
denk düşecek sur.:!lte b .ığ lan

tılar yapmalıyız Ve bu yol

da entereyi ancak bir vıısıta 

olarak kabul edel>iliriz. 121 
Dıkkatı; istimrari bir suretle 

artırmak buna bağlıdır. 

Lakin dikkat; her zaman 

entPre ile de başlamaz. 

Çocuk bir şey görüyor ve 

bakıyor caba bu dıkkat· 
l e enlere varmıdır? Yoksa 

çocuk o şeyı anlamak c h· 
dini mi y11pıyor. Bu ancak 

çocuğun o şeye istimrar i bir 

dıkkat sa rf etmesı şeklı ve 

harekatıle an 1a,ı1Hbilir Böy 

le anlarda çocuğun içten 

olan faaliyetine karı§mayı · 
tabiatın üstüne çıkmak ah - nız . 

lak değildir Ah 1ak; duygu 

ve irademizin eoemize mu· 
taba katidir. 

Seciyenin anlam. da bu 
dur. Bunu sosyete yararına 
nasıl eyitimleyeceğiınizi (ter 
biye edeceğlmi7i ) araştıra · 

lım. Önce Çon Doviyi biraz 

dinleyelim . Parağmatizim 
erliğini eğitime (terbiyeye) 

muvaffakıyetle tatbik eden 
arsıulusal tanınmış bu bü 

yük terbiyeci entereyi lala 

kayı) önemli tutmaktadır 
"Hadi at ve efkarı Ç")CU 

ı · J Öğren sel talimi) 
[ 1) Hata bu kaideleri ya 

n ış an1amak ve bu kaide· 
leri iıısdnlara bir elbise gibi 
geydırrneye çalışmaktadır . 

(H >canın gittiği yo!a ·gitme 

dedığinı yap) (Aleme verir 

telkını kenrli yutar salkımı) 

söıleri tecrübi birer hakık11 

ttır. İddiamızı isbata yeter 

( Sonu varl 

[21 Çocnğun yalnız hayali 

zevkini tahrik etmenin zarar· 
lı oldnğunu unutmamalı ve 

melekatı zihniyeden birinin 

diğeri zararına erğınleşme 
sine meydan vermemeli. 

Neşriyat: 

Yeni A~am 
96 ıncı sayısı çıktı İçınde . 

kiler: Kıc:a tetkik ve tenkit 

ler Atatürk ne demektir? 

Vir Gül, Güneş getiren 
Ata, fsmail Ha.kkı,~~ İdeal 
düşkünleri Kerim Sadı Ma 

' 
rl<sı nasıl anlıyorlar? Cami, 

Genel durum (s yasa ). Kü -

tür letkilc eı f. İsm 11 il Hn.İdc•, 
Tarihi nasıl öğrettim? İ im 

haberleri. V . G Dört kışi 

Yabancı kelimeler lsınnil 
Hakkı Ölülür Cdram). 

TORKOILI .. 

iı ~, 

Hav a da V amlı a 
C muriyet B a y a ı 
Havranhlar ve Şamhhlar ulu.sal hayranım on ik;nci ytl 
dönümünü bü~uk töı e~la kutlula~ılar. ~ece ~tr i~i 

kamanda da fener alay an yapıld1. 
Havran, 1 ( Özel ay tarı · 

mızdan) Cumuriy t ba 

yramı Havrıında coşgun bir 

~eki d e kutlulandı . 2U İlkte· 
şrin günü uray önürde to· 

planan halk tertip edilen 

program muc bince hükumet 
önünde Kar. unbar1ığı ziyll

ret ederek tebrikatta bulu 
nmu~la;dır. Burada Kamun· 
bay Avni i e öğretmen Mu 

h tlin v e .Edremit ortaoku 
lundan Nami heyecan ' ı birer 

söylev verd ler. Cu ınuriyet 

idares inin bafardığı işleri ve 

U usun Atatürk~ karşı olan 

büyüle sevgisini anlatan bu 

söyle·der çok alkışland ı, ge 

ce fener alayı yapı 1dı. 

Uray önünde hava fışenk 

leri atıldı Cuınuriyet bayra· 
mı Havranda çok güzel ,. e 

samimi bir şe kilde kutlulan 
dı . 

Şamlı, 1 
mızdan ) 

( Üzel ayları 
Cumutiyet bay· 

rö mı burada çok güzel kut 

! ulandı. Ogün hükOmtt ko 
nağı, okul binası ve evler 
bayraluarla defne dallarile 

süslenmitti. Havanın yağ

murlu gitmed ıden ötürü 

ba} rama iştira le edecek o an 

ka n un köylerinden ancak 

Delıyusuflar kö)·lüleri 'e ta· 
lebPsi Şamlıya gclmi~lerdi . 

Hükumet konağının önü 
ndeki meydanlıkta saat do 

kuzda to tJ lanıldı Ve törene 
İsilklal mar§ı ile bat1lanı 
ldı . Kamunbay Nazım gü 

zel bir söylev verc'i Buncl· 

an sonra okul l ovrul arı bir 

bıri n i takip eden güzel ma· 

nzurneler okudular. 
Bayramın son gününde , 

ze} 1 el< oyunları ve djğer 

ulusal oyunlar oynnndı Ge 

ce tener alayı yapıldı Şa 

m ılar ulusal baynımı büy 
ük bir neşe ve sevinç için· 

de geçirdiler. 

al ahi· r b yra ı se
k tlul dıl' r . • 

1 ç 
Hal~ ~ürsüle r inoe güzel söylevle~ veril~i. 8ayı2m 
Cum~uriyet alamnda büyü~ törenle kuUulandı. 

Balya, 1 (Özel) 
Cumuriy~t ı n 1 :! incı yı l 

döııünıü kutlu'anmasma 28 
ilkte{rin pa2artesi günü sa· 

at 13 de l:nşl.ınmıştır. Ogün 

saat tam 1 J de bütün kasaba 

halkı kadın erkek çoluk ço· 

cuk cunıuriyet meydanına 

toplandı. Bu sırada İlçebay 
R ı fat Yenal kürsüye celerek 

saltanat idaresinde iğrenç 

fenalık arını ve cumurı) etin 

eylil,lerini ha lka anlattı . Ve 

çok alloşlandı Bundan son 
ra Lirınci okul baş öğretme 

ı.ı Hasan ikinci okul öğret 
men vekili baynn Hayrıye 

bir söylev verdiler, alkışlan 

dılar 

~8 29 gecesi bir .ucl okul 

salonun~a talebe tarafından 

parlalc ve samımi bir müıa· 

mere veri m• §tır . Müsamere 

çok l<alabalıktı . 

Müsamereye İslikla ' mar

şi 'e bat andı. Bundan rnnra 

du. Saat onda İlçebay Rifat 

Yenal ve askerlik şube baş 

kanı binbaşı Hüsamettin Cu 

muriyet meydanına gelerek 
bütün halkın bayramını 

kutluladılar Ve bunu mü · 

teakip bando lstıklal marşı 

nı çaldı, bundan sonra 

onuncu y ı l n arşı 

ça andı ve sonra resmi geçit 

b<ışladı Resmi geçitten :son 
ra halk yıne cumuriyet 

meydanınf\ loplu olarak • 

geldi İlçebay Rıfat Yenal 
kürsüye gelerek cuınu iyetin 

erdemliği hc.kkında çok he· 
yecanlı b .r söy ev verdi 

Cumurıyet Halk Parti baş· 

kan veki ' i M u s t a f a 
Partinin altı olrnnun mana · 

larmı halka anlattı. !'irinci 
okul öğretmeni bayan Kad-

riye ve ikinci oku1 öğretme 

nı bayan Zt'hra birer söy 
lev verdi 1er. 

Uray sekreteri Ömer So 

nay kürsüye gelerek cumuri· 

yetin yarahığı .bflyındırlık 

işleri ve sevgilı yurdumu 

zun dört tarafının çel ık ağ 

larla ördüğü hakkındaki 5Ö 

ylevlerini H'rdi 'er Halk kü-
rsü eri hiç durmadan müle 

Müsamere en son zeybek ı 
buldu. 

, madıyen ça ışıyor, hallt sö

[Zafer yolunda] ve !Şer.ye ma 

hkemesi 1 piyesleri tt:rnsil ed 
ildi , pek çok alkışlandı kü 

çükferin dansı ve ro1tdo çok 
heğenıldi Monoluğlar, manzu
meler okundu 

oyunu ıle n ı hayet 

Müsamerede b rinci okul 
öğretmenlerinin muvnftak 

ayetleri ve çalışmaları tak 

tirle it rşılnndı. 

29 i tk leş in günü: 

Sabah erl(enden Cumuri 

yet meydanınn halk akın 

"lun gc:liyordu Merasim 

lam saat ondtt lıa~lıy<'caldı 

Saat dokuzda Cunıuriyet 

meydanını kadın erkek 

çoluk çocuk doldur 

ı ylev leri heyecanla ve 
sevinçle dınli} ordu Bütün 

söylevler ilgi i e taldp edildi 
ve a loşlandı. 

Akşam hava yağn.ı..ırlu 

olmasına rağmen binit ı ce 
ha k önlem de bırn<'o ol<lu· 

ğu hu ide l Ü~ ült bıı yı <.. n ı 
ıııha yetsiz coşgunluk'ar 

içinde. lrntluladılar 
Velhasıl U usal lıayramını 

Balyalılar candan bir göste· 
rile kutluladılar 

ikinci T eırin 2 ~ - ;:;-
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UI sa Ba ramda And 
İçe ö y 1 ü 1 e r i m i ı 
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~ör ü~en ~öylüleri Cumuriyet bayramım güzel ve samimi 
nir şeklide kutlül ~llar, Atatür~ yoJun~a ölmene andettiler. 

Aydıncı", l ( Özel ayta
rımizdan) - Aydıncık kamu

nuna bağlı Çürüden köyün· 

de 1 ci yıl dönümü bayra · 
mını kutlularrıak iç n daha 

sabahtan köylüler Cumu· 

rıyet alanında toplaştı . Ala· 

nda köyün ihtiyar ve genç· 

leri bayrağımız selamladık· 

tan sonr.a köyün muhtarı 

Ahmet kürsüye çtl<arak de · 
di ki: 

Yurddaşlarım: Pugün bu · 

raya cumuriydın 12 ci yıl 

dönüm ü nü kutlu1amak ıçın 

toplandık. Biz 1 öylüleri sul
tanların me1 'un ellt>ıirden 

kurtaı ıp Lizlere saı:tr!et refah 
veren cumuriyettir il iz cu 

1nuriyete sadık l•öy-

lüler Cunıuriyete g()z 

1 

diken hain it re lanet ediyor 

ve Atatürkün yo unda ö\111 
eğe and adjyoruz, demiş ve 
ihtiyar genç bütün köylüler 

cu nurı yelin çok yaşamasına· 

U lu Önderimiz Kam al Ata· 
türke ve milletin fa lı ordu· 

suna dualar etmişlerdir. 

Bundan sonra heyet oda· 

sına gidilerek. tebrikler ya 
pılmış . milli oyunlar oyna· 

nmış pehlıvan güreşleri ya· 
pılmıştır Heyet fızas ndan Alı 

met ile biraderi Mehmet ve 

Hasan birinci gelerek 
ikram ye1.eri l<öy sandığrl1 
dan verilmi§ ve bu suretle 

bayra mçok güzel olmuştur 

Kamunun diğer köylerin 
de de bayaram ayna suretle 

kutlulanmıotır. 

Uray , Edr mitte 
Komisyonunun toplantısı 1 Cumuıiyet bayramı nasıl 

Uray sürel Kurulu dün t'? 
belli olan toplantısını yapa· OBÇ 1. 
rak şehre aıt iş'er üzerinde Edremit, 1 ( Özel aytarı· 
kararlar verilmiştir. mızdan) Cumuriyet b& 

Pohsde bir yükselme 
Güvenlık direktörlüğü kı· 

smı idari reisi Salahittin ik · 
inci komiserlikten birinci 

komıserliğe teı fi etmiştir 

Başından yaralanan 

yramımızın on ikinci yıldö· 
nümü bu yıl diğer yı'laıdart 

daha canlı oldu Süel La11 
donun da bu\un'Tlası törene 

ayrı bir güzellik verdi. As· 

kerlerin, talebenin geçitleri 

ile manzume okuyuşları çok 

alkışlandı 

Eski Kuyumcular· mahal 

lesiııden kunduracı Tevtık 

serhoşlukla Yenice mahalle 

sınden Kır Hasan oğ!u kun· 

duracı Mehmetdi başından 

ağırca yaralanmıtlır. Yaralı 
memleltet hastanesine kal

dırılmış suçlu yaka 'an ıştır. 

Gece Halkevinde verilerl 

temıil ile Orduçvindeki balo 

parlak oldu. 
1 --· · · · · · · · · · · · · · ·· ·· · · ·· · · ' • • 

Par al n cebten aşıranlar j 
Ôteygün Yaylabayır kö 

vünden Osman oğlu llekirin 

Örtühiçarşıdn dı{ö cebinden 
2U lıra ile nüfus teskeresi 

yankes icilik ile çalınd ı ğı id

dia olun nası üzerine yapı · 

lan araıtırma sonunda Kıp· 

tilerden Niyazinln, Bürhani· 
yenin Hamidiye ınah llesin 

den İsmail kııı Elifin ve 

oğlu Hasanın bunları aşır· 

dığı tesbit olunarak yaka

lanmışlardır. 

Hal~evi sinemasın~a yeni 
filim 

Halkevi sinemasında hal

ka Zabit nan zeti nd.nda 

güzel bir fılim gösterilmek 
tedır . fi lim birkaç gün tek 

rnr t:dilecc lct.ir. 

Pa ·a aşır a nıa 
Evdu gün şeh ı r kulübü 

bahçesinde Diı ltcil~r mahal 

lesinden kıpli Harnn oğlu 
Ha l ıl Karacnbe) in Klirnca 

A hm at maha llebinden Mu 

lrnrrem oğ 1 u arabncı Salihin 

cebıııdcıı '.!.7 lıı. s nı çaldığı 

anlaşı dığından yakalan 

mıştır. 

: Küçük Lfaberler : 
:s••••••••- •••••••••~ •••' 

Türk Yunan dostlugu 
Yeni Yunan hükumetirı· 

in Türkiye ile samimı ,e 
kordiyn dost uk 'e ı eşrık' 
mesai}e dt'vam edec~~ rıi 
Ankara hühümel e bıldirJJl' 

ek ü,zere E 'çiu'l z İstanbuld· 
an Ankarava hareket etmi· 
§tir. 

Bu hususla tereddüde hiÇ 

le mahal yoktur. Türk Yu 
nan dostluğu i 1e Balkan rrıi 
sa 10 Yunanistanm dış siyn· 

sasın n temC'lı olup, bunııfl 

sağlamlığı biltecrübe sabit 
olmuştur. 

Yunanistandald rejim de· 

ğişmesintn hunu tekide ves

ile olması da ayrıra mucibi 

memnun'yettir. Hele bu gii 

nkü gibi buhranlı devrelerde 

Türk · Yunan dostluğu ;le 
dört Balkan devleti a asın 

dıı bulunilıı muhadenet ehe 

mm yeti küçiiltütemiyece.k 

bir teminat teşkil eder. ·•• • • • • • • • • •• • • • • •• • • •• •• • • • • • 
= ALEV i 
KAMCILARl 

' 
~U ÇOK ALAKALI HiKAYE 

YA INOA SÜlUNLARI~ tZOA · 
OKUYUNUZ!. 

·-· ••••••••••••••••••••••• 
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Dışarda Türkiye: 

G ç T ü r k iye Nasıl 
Endüstrileşiyor? 

- -------
Bugünkü Tür~iyenin 3000 kilomelrt li~ şotalaı t } u~an 
italyanm butün otomo~il yollarile rakabet e~ebilecek 

bir vaziyettedir. 
'' Seclanden Botenden: 

Kemal Paşa, Kamal Ata 
türk olmnzdan e\.·cl ıktidar 

rnevkiine geçtiği zaman yüz 

yılla rdanberi sQren kötü ida 
resi darbımesel şekline gi 

ren bir mem 'eket'e karfıla§• 

rnıotı Bü} ük savaştan evel 
hakik• bir endüstriden bah 

setmeğe imkaıı yoktu İşler 
gizliden gizliye. arka oJa 

lardd rüşvetler vermek su 

reu 'e halfonuyordu. Tüı ki· 

Yenin 40u0 kilometrel.k de 
ıniryolu, hemen hemen 
taml\miyle hariçten a ınan 

ö:fünç paralarla meydana 

getirilmişti. Şosa•ar berbat 
bir v ıziyetıe idı Nihayet 

Türk Yunan harbi, büyük 
sav~ftan sonra orta kalan 

finansal ve feeimel müna 
sebetlere son da ı beyi indi 

rerek bunlarıda mahvetti 

Yeni devlet tessis ettikten 

Ye yenı Türkieede kalkın· 

rnaya başladıktan kısa bir 

zaman sonra endüstrile§me 
faaliyeti canlandı işte cu 

zamandan şimdiye kadar 

Yapılan işlerin kısa bir hu· 
lasası: 

Oemiryolu uzunluğu Ö2LÜ 

kılomelreye vararak Asya · 

nın en sık ağı haline gel 
rni~~ir. 

Bundan beşka 1000 kilo 

nıetrelık hir yol inşa edıl 

rnektedir 8000 e!ki köprü 

Yenı münakale ıhliyaç'arma 
uygun bir şekle konulmuş 

bundan başka her bü) ük · 

lükle 5000 yeni köprü in 

şa olunmuştur. Bugünkü 
1'ürlciyenin 3f)(JO kilometre 

lik ~oseleri yukarı lta yanın 
bütün otomobil ya ·larile 

rekabet edebilecek bir vazi 
Yettedır 

Bundan kısa bir zaman 
eve! şose C\ ğını gen şletmel< 
İçin 100 milyon 1 ralık bir 

kredi açılmıştır. Türkiye do

tıanması l 924 } ılmr'an beri 
4 rnislı fazlalaşmış, kömür , 
Veya su ile müteharrih 98 1 

elektrik merkezi vücuda 

R e tirilmiş ve bu suret 'e '' na 

dolunun en uzaak köylerine 

l<adar elektrik cereyanı ver 

l'tıek icabı! olmuştur. Ha'bu · 

kı hiiyük savaştan ev ~ ı an 

tak iki tane elektrik merka 
~ı· 1 1 vardı; Ju suret e özel 

f:!_i K A YE: 

Türk endüstrisinin gelişmesi 

için lazım gel< n ılk şart ar 
hazırlanmıştır. 

Memleketın hümen her 
tarafında çok zengin ma 

denler vardır; ayni zaman 

d.1 çok muhtelif tarım mah· 

sullerine yetiştirilmektedir 

Mevcut şose ve demiryo 1u 
ağları gayet müsait nak' iye 

ve müdaf da imkanları ha 
zırlamaktadır. Büyük sa

vaştan eve! çok ehem mi -
yelsiz bir vaziyette olan 

ipekçilığin yeniden de alın 

rnası, ınemlcket·n iplik ih 
tiyacını tatmtn edebilt'cek 
ve doğa Asyadan yapı an 

ıthaliıh hemen hemen sıfıra 

indirehılecek radımanlı ıplik 

fabrikaltırmın kurulma~ına· 

yardım etmitt r. 

Pamuklu kumaf dolrnvan 

fttbri' alarda aynı vcız yelle 

olduğu iç ı n hariçten lıam 

madde iclhaline lüı ı m hifı 

sedılmemektedir. 

Şeker ithalatına gelıı ce, 
memleket içinde bir çok 

ceğ' r ı ve büyük feker 
falnika ' ar ı kurulduğuııc1an 

bunada ih•ıya ç ha~ı ' olma 
maktıHfır. 

Zeng n om aıı lara ma 1ik 

olan Türkiye huralanfa ke 
silen ağaçları endü s trısinde 

lcu nnır; bu ararla bilhasEa 

.lcağıt ve kerest e fabrika1a 

rını zıkretmemiz lnzımdır 

l!ard<lk ve ~i~e gibi ıhtı yaç 

larrla he nen h err en lama · 

m y' e vetli mal arla talının 

olunmaldadır. Maden en · 

düstrıs ne gelince, buda son 
yı lar içiude nkıl ara hayr( t 

v ~ recek dereced ~· i 'e rlenıif 

tir . Bu listt- y; daha uzat 

mak kabildir . Çımento fab 
rıka1nrı, deri fa b rili.a arı, 
kim ye\ i ma cl de 'er iynıal 
eden fabrı~a ar, dökümha 
ne er. do1' uma fabrikaları 
ila . 

1 üı kiye ekonomisinin en 
esaslı tarafı onun tumamen 

' 
zinde almasıdır. lşletme ' erin 
zayıf bir finansal temel üze 
rine kurulması veya zarhrı · 
na i§lemrsi , görülmü fey 

değildir . Fabrikaların büyük 

bir kısmı, dünyanın dığer 
t araflarında bir çok iyma 

lathanelerın i§siz'il< yüzün 

den kapandığı, amelelerin 

TAN S 1 
(Mucize) 

Çeviren. Z. Tunaboy/u 
Bayan Süzan: 
- Demek isteklerine zo 

~a kavuşmak istiyorsun. 
Vedi. 

Ôncel c.'ri ben de böyle ya· 
t>ardım. Lakin , bu iyi bir 
~ol değddir . D emin sana 
bakıyor; "ha şimdi ağlıya 
C&\{ ve erkeğ:n kalb ni yu 
~l\u§ataca.k,, diye düşl'nüyor· 
~ltn1 

t\l Hiç bir 7aınan ağla 
ış rleğilim; bu Nedimle 

-Hanri Düvernuvo
yapanııyacağım bir iştır. 

Bayan Süzan: 
Ağlamasını bilmelidir. 

ded i. Kendini kuvvetli gös 

teriyor \'e bağırıyorsun. O da 
karşısındakini bir erkek za 
ıınedivor 'e onA söyler gi 
bi sana sert sert hitap edi 
yor Bilakis onu yenecek 
senin acı.ı n, 1.afiyelinc..lır. Hiç 

kuşku yok ki b iz onlarda n 
daha sağlam ve daha kuv 
vetliyiz 

TÜRKDlLt 

Satıhk Tarla 
Şehirle Yeni mez.H ' ık arasında Dede'ertınıarı mevkim· 

de altı dönümlük bir tarla satılıktır. Bayan Hayriyeye ait 

ve ehre çok yakın yol üzerinde. bağ ve bahçe yapıl
mıya Pttk e!ver fşlidir Talip!erın Ocaksızların B. Aliye ba~ 
vurmaları ılan o'unur. 

Balıkesir Askeri Satınalma 
Komisyonundan: 

Kor ihtiyacı için k<ıpalı zarf u5ulile l· 2 Teşrin 935 
Cuma günü saat 15,3U da eksiltmiye ~onan 50Sl'O ldlo 

SAYFA 3 

Balıkesir Evkaf 
Direktörlüğünden: 

Mazbuta ya ait ] 4362 ve mülhakaya ait 438) ki cem
aıı 18742 kilo buğday ınahsulu açık artırmaya konulmuı 
dur. İhalesi 11 l 1- 935 pazartesi saat 1 O da yapılacağın · 
daı:ı istekli bulunanların 1 O) lira muvakkat teminat akça · 

siy)e bir likde tftyin olunan gün ve saatde Balıkeıir Evl<af 
Direktörlüğüne müracaatları . 

Tapu Müdürlüğünden: 
bul&ura verilen fiyftt tahmın fıyattan yüksek olması iti- Vılayeti Mevkii Cinsi Hududu 

barile kanunun .ıO ıııcı maddesine tevfikan ı 9 2. Teorin Balıkesir Kavukcu yü.ıü Tarla Doğu: fldizlı Abdullah 

UJS salı günü sa<ı t 15,30 da kapalı zarf usul ile yeniden zevcesi iken timdi verese-
~ksi tmeye konulmuıtur Muhammen fiyatı 4545 liradır. leri. Batı: Kilci o~lu İı· 
Muvakkat teminata 340 !ıra 88 kuruştcr . Eksiltn iye işti- 1 • mail. Poyrazı: Nikahcı oi-
rak edecek er şartname ve numunelerıni göm <.'k üzere lu. Kıblesi Kara Osman 

hergün ve vakti muayyeneden bir 5aat evvel de teminat efendi zade pdul 'ah iken 

ve teklif mektuplarile Kor satınalma komisyonuna nıüra· timdi veresesi tarlası. 
caatları 4 . - 1 - 240 Yokarıda evsafı yazılı tarlaya Mart-3ı8 tarih 27.48 

~~ ~f: numaralı Zağnos Pllşa mütevellil•ği tarafından verilen mu·~ 
Kor ıhtiyacı için 3000 ki1o patlıcrın. 15UO kilo doma · Vcll<kat tasarruf ilmühaberile fzmir'er mahallesir d~n deri-

tis, 250 kilo yeşil büber, 15CO kilo lahana, 2COO kilo pı ci Ahm-:t zilliyet bulunmuş ve vefatile veresesine kalmıt 
rasa 6- 2- Tetrin 935 salı günü saat 1 J de pa zarlık sure- olduğundan bllhisle namlarına tescılini istemiş oldukların· 
tıle satın alınacaktır. Mul-.ammen bedeli 200 liradır Pa- dan kaydı lrnlunamıyan bu muvakkat ilmühabere müste · 

zarlığa iştirAk edeceklerin şarlnamesini görmek iizere her niden vaki olan tasarruf ı r. 1 l 935 Pazar günü mahallin· 

gün ve pazarlık gününde de Kor satınalma komisyonuna de tahkik edılebileceğinden Lu tarla hakkında bir hak 

müracaatları. 4 1- 24~ iddiasında buluııanlar varsa mezkür tarihe kadar tapu * ~~ direktörlüğüne veya o günü mahallinde bulunacak nıemu· 
Kor ihtiyacı ıçın keıpalı zarf usulıle 31 Hirinc ı tcırln 1 

ra evrakı müabitelerile birlıkte müracaatları ilan olunur. 
935 peışem be günü saat 15, m da eksıltmiyc konulan 35 1 1 ) 

:~: ,:~ri~i!,::~ı~e~:n~~::l~n 40fı:~ c:ah::~d:i!1~~~an tcyv~~::~ l BAUKESİR VllAYETi DAİMİ ENCÜMfNi tLANLARI 1 
13 İk i n .:i l efrin !135 p.ıza, lesi günü saat 15,~>0 da kapalı 
z ,rf um ıle y~niden e 1<s ltmtye konuln,u§tur. Muhammen 

b ~d eli 17 25 !irıt.dır. Muvakkat teminatı 354 lira 38 kur· 

uştur . Eksi1tmiye iştunl< edeceklerin şaıtr ıın eEfı i görn ek 

:i :~r: h ?rg 'i l v ~ ih'lL gününde vakti mui\yyeninden hır 
saat eve! lı.! 1dıf mektuhu ve teminatlarile komi&yona mü· 
racnlltluı 4 - 1 _ 241 

ııalrve • i lcl,ğı bır zamanda 

kuıu 1muşlur. Pu nı\jtssese ie 

re yat1rılad ecnehi sermaye 

ııı o kadar azdır ld, <1lazak

l ının veya ııeı meycı d ırın pa . 
rasını çekmeti yüı.ürden 

i§in du eınasına i nkan yok
tur. Türkiyeniıı resn i ıeya 

özel ekonomisi, son en be~ 

yıl içinde mümkün olduğu 
kadar kendi para11iyle çalıf 

mcık p rensibini takip elmiş· 
t r Devlet Rusyadan dolar 

üzerinden > aptığı istilcrazdan 
gayr , hıç bir taraftan ödünç 

p:Ha almadığı için . en~üstri 
de borçsu1. l<alnııştır . Bu 

s stem, yeni hır i ~e teşeb 

büs t•denleri daha derin he
saplar yapmiya, daha ıhti

yaı lı da vranmıy 1:1 evkedıyor 

l(unuıı lab i b ı r ~onucu ola
rak Türkıyenin ekonomik 

hayatı misli görölmemif de 
recede zinde olmuı her 
tarafta Lüyük bir güven kö 

klenmit ve uiraz eve! de 
söyledığinıi7, gibi, htr an 
yeni en iü ·trilere vol açıl 
mıştır . 

Bundan on yıl evel mem 
leket ihtiyacının dahi'den 

temini hal edilmesi güç bir 
mesele o'arak duruıken bu 

gün bu güçlüklerin en bü-

Julide mırıldandı: 

Lakin, insan istediği 
zaman ağlıyamıyor ki kü· 

çük köpeğim Fidorin ö üm · 

ünden beri bir damla bile 

göz yaıı dökmüş değilim . 

Bayan Süz rn omu?, silkti: , 

Sonra da yanına ge1erek ku

lağına bir sır tevdi etti. İs 
tendiği zaman ağlamak l<a 

dar kolay bir §ey yoktur. 

Sinema artistlerinin kullan

dıkları b asit ve teh likesiz 

bır usul vaı dır Gözün kena 

rına gıliserinlı su dam 1 atır · 

hr; göz k<tpakları l<apanın 
ca iri damlalar vanaklnrdan 

süzülmeğe başlar 

Süzan sözüne devam ed -
erek: 

yük kısmı yenilmit vaziyet

tedir. Son yıllarda diğer 
meml : ket erle Türkıye ara

sınrla yeni tecimi münase 

betler kurmak için hararetle 
çalışılmış f,., kat bu gayretler 
satış piyasalarında hükum 

süren genel buhran yü.ıün 

den bir hayli zorlaşmııtır. 
Türkiye bi hassl\ Rusya i e 

olan tecimel münfts~betlerini 
derilcştirmiş ve buradan 

lokomotif gibi agır endüst

riye ait eHa1ar almış bnna 

mukabil hemen her türlü 
İitihsal maddesi göndermiş 
tir . Türkiyenin doğuya, As 

yaya rfoğru kazandığı nüf u 

zundan saı tı nazar edecek 

olursak, diğer piyasaların 

fethi hususunda aynı dere 

cede ınuvaff ak o lunmadı~. ı 
nı görürüz. Türkiye burada 

k\·ntl ısile ya~ıl o 1ıluğu halde 

daha dıııamik ol11n Japon 
yanın faaliyetine çarpmakta . 
dır veya Çllrpacak tır. 

fakat son zamanlarda • ir 
Tüık Japon tecim odası ku
rulduğun11 göre, Asyanın 
i .,.. erinde bulunan bazı satış 

piyasaları hususunda hir an 

laşma kabil olacağı umul 
makl!\dır. 

- Burunla ılişıği olma· 
dığından bu ağlayiş çok gü· 

zeldir. Hakiki aglayişlerdeki 

o biçimsiz burun çekmeler 

veya s 'imkürmeler bundn 
yoktur 

Sen bunu hiç dene 
din mi? 

- Çoook ... 

- Doğrusu p ek merak 

ettim. Ben de bir deneyim. 

Karar veri 1di. Ayni ak
şam bay Nedim evine dö 

niince gündüz.kü fırlıırndan 

eser bulama el ı . yalınız göz · 

!erinden yaılar yuvarlanan 

muztarip bir kadınla kar 

şıla~tı. 

Heycanla sordu: 

Her sene kurulmakta olan ehli hayvan serg.si için 

etrafdan gelecek hayvanların barınmasına mahsus o 'mak 

üzere Balıkesir koşu alanında 775 lira 12 kuruı bedel 

keşifli sergi yeri 14- 10 935 günlemeçinden itibaren on 
bet gün müddetle açık eksiltmeye konulmuşdur. 

İsteklilerin ıha leye rastlayan 4- ı 1 · 935 pazartesi günü 

saat on beıde muvakkat teminat tutarı olan 57 lira 14 
kuruş malsandığına yatırdıklarına 1air makbuz ilmühberi

le vilayet daimi encümenine ve şartnameyi görmf k ille 

yenlerin daha önce vi' ayet daimi Rrosuna müracaatları 
ve eksiltme komisyonununda nakıt ve tahvilatın kabul 
edilmiyeceğl ilan olunur. (4 - 1 - 203 ) 

Kiralık OtlakiJ·e 
Sürü sahiplerinın dikkat gözüne, 

lhca ~öyü muMarhğrndan: 
Ilıca köyünde her sene kiraya verilmekte olan koyun 

çayırı bu sene 6 teşrinisani 935 tarihinden 6 teırisani 
936 terihine kadar bir sene müddetle kire ya verilecektir. 

Çayır, köyün üç tarafındadır. Tahminen ... dönün dür. 
ayırın miktarı ve hududu müşteriye gösterecektir. Talip 
çu: .. !"lların 6 teşrinisani 935 tarıhinde Ilıca köyü muhtar 

v ... ilıtiyar heyetine müracat eylemeleri ilan olunur. 

--------------------.--. ~----·-
Kayıp ter ~is tes~eresi 

Fırka 19, Alay 72, T. '2 nci Kanun 334 tarihli ter 
ihtiyat zabiti vekili 

Ha'i. İbrahım 
T. 304 

Neyin var? Yol\sa fe 

na bir haber mı? aldın . Kö· 

peğinize bir hal mi oldu? 

-- Hayır, köpek sap saR· 

lamdır. Hizmetçi ile bokağa 
çıktı 

O halde? yoksa haki -

kctten betbahtmısın? 

Hayır 

Lakin, ağlıyorsun. 

Ne zararı var! 

· Yook .. Ben buna da . 

yanamam. Bırinin ağladığını 

görmek bana pek dokunur. 

Yavrum ağlamak benim l<a 

lbimi parçalar. Üzülme ci 

cim.. Mantonu, bileziğini 

ve otomobili alaca~ın). Her 

his tezkeremi zayi ettim. 

Yenisini alacağımdan diğe

rinin hükmü o'madığı ilin . 
o unur . 

Ba'ıkeair N. B Mual

lim mektebinde 

Halil İbrahim 

istedığini yerine get ir< ceğ · 

im .. Yalınız biraz gülüver •. 

Oh .. Ne ala! gülüyorsun .. 

Göz yaşları arasından gü 

lüşün ne de hoş Ben de 

doğrusu pek kaba bir ada

mım ya . Beni affet, yav -
rum .. Dur hele .. 

Bay Nedim diz çöktü, ka· 

rısının ba~ını elleri arauna 

aldı, yanaklarından süzülen 

iri bir damla yaıı diline de 

ğdirdi Sonra da: 

Bilmez.misin Jolide ne 

tuhaf dedi Şaıılacak •ı, 

acleta, tansı. . Bu senin mi 

ni mini göz yafın ıerbet 

gibi tatlı ... 

l SON J 
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il İstanbul ve izmir depo!arın-l I 
! dahi fiat1arla, : -il Her nevi Cam 1 Ayna, kontreplak, il 
• k '">rnej, İster, kaplama almak istiye-
• -ili nler her halde: il 
: Yeşilli cıvarmda Camci ff ilminin : 

111 dükUnına uoramalıdır. 1111~· • ., m~ı =• •••• •• • •• ·~ • .. ımı 

- · i kinci Teırin 2 ~ T0UKDIL1 
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Balıkesirde 

Çepniler 
Yazan: i. H!IKKI flKff r 

il 
.., . . 
~St~ 1· 1111 

,kııııı«ı ıfl ı r 

75 Kuruş 
·~· 

Kitapçılarda Arayınız 

l~I ~ inşaat sahiplerinin. mühenfü ve müteahhitlerin § 
ıını i nazın dikkatine: 5 
HOi : :: - --= Her zaman taze çimento, Eskişehrr ~ 

E kiremidi, cam ve en eyi yağ ve boya~ 
: çeşitleri. : - -E inşatta ~ullamlan ~ütün malzeme topt~n ve pe-5 - ----· ra~erı te olara~ : ~ - -- -- -: Barıdırıııa i-.ıııPI P ;ı~a Cad dc·!"irı cl ı: :: - . -- -= :: - -I ~ MEHMET NURt ~t OGLU HM@t ~ 

ıcn 1 : Dernir hırdavat matazasında bulunur. :;; 
um = ::: 
l™I : Siparlşla derlıal lnşmıl sulıiplcrine ve lnşoal ::: 
lml S mahallerine sılrallc yönclai:ir ııe y<'llşlirilir. ~ 

r.~~~~ = ~ 11~=-~ ŞARBA YLIKTAN 
Yinice köyünde Değirmen 
Ertuğrul köyünde Değirmen 
Çayırhisar köyünde Değirmen 
Havran Nahiyesinde Zeylinlık 

Yukarıda yazılı üç değirmen 936 yılı kasıı~ına kadar 

bir se.ne kiraya verilmek ve Durak nahiyesindeki zeytin 

liğin bu yııki mahsül toplanıp a 1 ınmak üzere 18 leşrinev
vel J935 günlemecinden ıtibaren açık artırmaya çıkarı'mış· 
tır. ihalesi 4 ikincı teşrin 935 pazartesi günü saat 16 da 
belediyede yapılacaktır. 

,_ 
-- -....--.--'\ 1 ~ Hatlar her mağazadan daha ucuzdur. ~ 

Her Tecimenin En Büyük Dileği: - = Bir defa deneyiniz. ~ 
Satış Sürümünü Arttırmf ktır. 11111111111111111111111111111111111111 m 11.I 

F kat 
•JJB- .. (le- - ........ J)--ı 

ıa SAY 1 N 1 
BALIKESIR ASKERi SATINAl ıl ıı MÜSTE~R İLER İ İZE ~ 

KD iSYOIU ilANlARI.. " e am,;dır. ı lUcuz,ugu 1 
isteklilerin müracaatı l.ıildirilıı. 

1 - 220 4 ışt irinci Sar·: 

K•palı zarf usulile eksiltmlye konulan Ualıl< sirle 1 1 Zarafeti Ve ' 
İnla olunacak 3 b nanın şartn.ımesine bazı husUSıtl illı.ve Satacağınız Malınızı I • 
edildiğinden evelld ılan yok ~ayılarak yeniden Kor 6alm· 1 a Son Moda a 
alma komisyonunda ı<apalı zarf usuıı1e ekti tnıi}e konuı- Her hale Reklam Ediniz. ' 
muştur. fh1'c 6 2 Teşriı1 935 çarşanıba günü saat 1 l de 

yapılacaktır.Muhammenbedelı 8992 lirl\ 26kuruştcr. Mu- l (' ~ l'"' T ıi•t ı·ı ıızı Mallar ı ile tan ıdığınız a 
vakkat teminatı 675 lırad r. Şaı lnan esiııi görn ek isli) en· 1 
ler her gün el<şiltıniyt> işt rak edeceldtr valıti muayyenin \ ( TÜRK D Lİ) ) (' (~"'«• il ı• İ ,.1., il \ f Ş(l 1) ( ı 1 
den bir sa. t eve! teminat mel.tı•p arı'e Kor tal raln a 1 o Q 
misyonuna müracaatları. ~H:: 4 1 218 • • f &ntazi Manifatura Ve Kumaş Mağazastmn 1 

Kapalı zarf usulile cksıltrni}e kcnulan Kötahyada it 
İ~şa olunl'\cık 2 1 ınanın şartnamesine bazı htsı.rat ilt.~e S {, N !}t) {, 1) t\ I' 
edildiği:ıd 0n evelto ılan yok sayılan.k yeniden Kor sölın Q ~ .. .. ~· 
ıdmn komisyonunda kapalı zarf mu i c c J.. ıltnıi e 1 oı ul ı ii · ·r YL1N I Li l FBI ,. 
muştur. İhalı! 7-2.teş 935 pertenbe günü f.aat 1 l d yapıla B / k · · 8 · · 'k G 'd' 1 TBl l\OT.\.1 l\l~ LI K HOBLI \ '1 ' J J • 

a ı es Jr ı n ı n c ı az ete s ı Jr ~ 1 , 1 ı · K 1 1 > 1 ) .\ 1 , I' ) 1 t · ı · 1 ' 1 > E J 1 > ı· -Cclktır. Muhammen LcceB 5994 lıra 48 kuruştur Muva~ka' H y; d Ok ~I.\ N ro ' J \ ,, • J l • \ J.~ , , ~ J ) • 

teminatı 4 ,y lira 59 kuruş şartnaıı esiııı görn~ek IEtiyen % er er e unur ... : 1 i SEi.İ i\ Kl" .\l.\ ~L \ HDllZ ( ; ELMİ~TİB. 1 
ler her gün ekslltmiye iştirak edı cddtr vakti mudyyenin. B •Jl :(• --a}B •J)B 41' 
den bir saat eve! teminat mel<tuplarılc. Kt r sıtır.alma ko- .--:Jf. 
misyon una m ür acaa tla rı. .., ., 4 1 - 219 r.. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ... ımısmm!i!S1'!5 _il! iıı=~i!.5i!.5il!.i!5i!!o!5i!&i!5i!!ü!!ii!5i!Sô!!ii!5;!Sl!Sı!!ii!.5i.<!!;i!Sl!si!5~ i.'~§iili~ 

Lini~:.o::::u:ö!~::·~m~d~L' k~~s ·~~:~:ı!~:n ~!~ÜT:~ ,: Dok' r ı,ıl Halke~i Bakıevi ,ı~ 
at 1 O da açık eksiltme suretile satın a 'ınacnl<tıı Tahmin ™I H Ik k f d k U O · 1 ffi a evimizin Sosyal yardım omitesi tara ın an es i ra y. i sp 1' nserı yapı ~ 
bedeli l 37J liradır Muvakkak teminatı 102 lira 75 lrnruş M ı~ 11) 1 I sın da açılan bakıevinde aşağıda yaıılı günlerde i > •to : v c t l l }la ·ı mız fakır ~I 
duc. Şartn.tme ini görmek isteyenler hergün eksiltmeye "ti h il b d b k ki d Ji lk b ı b 1 d "I · iill 

'
mı a <a e ava a aca 3r ır. a ımızın a u evim ize aş vu r ma a rını 1 er ı z . ~ 

İflirnk edeceklerde vakti muayyenınde teminatları ile bir (·~,-~,, ". r V: 

likte Kor salına ima komisyonun• müracaatları : r I,; y. o ıml H A S T A L ı K LA R B A K ı z A M AN ı U Z M A N 1 N A D ı_..ı~ı 
4 - 1 225 : ç k } 1 k 1 11~1 . ,ı~ı 

• ocu ıasta 1 arı uz i'J iç hastalıkl~rı Pazartesi günü sa at 14-15 Hay Dr. Medeni Akkenl fi! 
Susığırlık kıtaat hayvanatının ıhti)i'CI olan 2CO ton : ınam Mılli Kuvvetler cad· l!fi Göz hastalıkları ,, " " 15-1 6 Bay Dr: lh sıı n O skay ~ 

Yulaf >2-2. Teşrin-935 sah günü saat 5 te kapalı zarfla • desinde Ziraat Bankası I~ m 
ihalesi yapılacaktır. Tahmin tedeli 90( O ira olup nıuvak : karfısına nakletmiştir. 1~11 ! 
kat teminatı 675 liradır. fsteldıler şartnamesini Susığırlık : : ı..111 Ku'uk hastalıkla r ı Salı " ,, 15 16 ., ., Dahı ~ 
ve Balıkesir askeri satınnlrna lrnrnisyonunda görebılirler. :.• No: 29 :.• fWfl Cerrahi hastalıkları " " 15-16 ., ,. Sadi Ôzatay ~ 
Talip olan

1
arm yevmi muayyeninden Lir saat evel teklif •••••••••••ın••••••••••••• MJ 

mektuplarile Susığırlıktaki asl<eri satınalrra komis'-·onuna ıını K 1 ~ 
,J ın"" ulak, boğaz. burun H. Çarşamba " ,, 15- 16 ,, ,. Kamıl Sesli oğ ti ~ müracaatları. :il lt. 

1 1 Çocuk hastalıkları. " ., ,, 16 17 " ,, Memduh 111 

ı- ~ ( 4 - 1 - 237 1 Kayıp diploma 
il! (; 

Derı hastalıkları Pf'rşemLe ., lp-16 ,, Mehmet Al ı 
1 1 Doğum ve kadın H ., ~ 16-17 ., " Halit Ü zel 

1 

I~ İç hastalı'<ları Cuma ,, ,, 15- 16 ., Raif Demiralp 

mı Cerrahi hastalıkları ., " ,, 16- 17 ,, ,, Ali Rtza Te zel ' 

S ı ı ı (l ı r g· ı 1 t • I e(I i )r t~ . si ı ( 1 e 11 
Sındırgı suyu için mukte1.i 7 santim kutrunda 14110) 1 13~6 da İstanbul Tıp Ft 

kilo sıkletinde (830) metre pık dökün font boıu ile 1683) kültesinden aldığım diplomam 

kilo sikletinde 21) adet vantcz, talıli}e levkif n udul<la- Biiyük Harple J-atih yan 

rı ve rapt aksamı ve üç ağızlı rapt boru arı ( 17( L) lıra gınında yandı Yenısini a.la 

bedelı keşfıle :.! teşrinevel 935 tarıhil're l irwi gün rr ü<ld- cağım ilan olunur 
etle eksıltmiye çıkarılmıştı. Eks itme nıüddeti {45) güne 

i '>\ağ ve 15-1 i 935 cuma günü saat : 6 da ihale olunn·ak 

ü.zere 25 gün daha temdıt ve şartname de } zılı tullm 

müddetide OTUZ güne çıkarıldı kanunda f nvnl yazılı te· 

min:ıt ve yesalk alınacak ve açık eksiltme belediy mizde 

yap ılacak ve proje örnekleri belediyemizden verilecektir. 

1 ~I Ha lke\ i Ba şkanlığı 1ı~ Edremftte Doktor 1 

/Y ur i fi k t üs 1 !il iğ .,..,.,$!-::;-;;~s.ıı :ıı ;.ı 9 Si!ŞJ!""Si!'H! ~ı;a ;ı;;!ijl~ö!Si!llJli!5Si!2.!>Si!fü!S!~ ..=~ -
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